
DECLARACIÓN RESPONSABLE

DECLARO RESPONSABLEMENTE QUE

Reservado selos internos CONCELLERÍA DE URBANISMO

(Sinatura)

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS
Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, os seus datos serán tratados de forma confidencial e poderán ser incorporados aos ficheiros do Concello de 
Salceda de Caselas. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación rectificación e oposición comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro do Concello. Así mesmo, con esta solicitude 
autoriza, aos efectos da devandita lei, á administración destinataria deste escrito á comprobación telemática con outras Administracións Públicas de datos declarado e demais circunstacias relativas ao exercicio da 
actividade a desenvolver.

• A sociedade está validamente constituída e, segundo o seu obxecto social, pode presentarse a esta licitación; a persoa que asina a declaración ocupa a 
debida representación para a presentación da proposición e daquela onta coa correspondente clasificación, no seu caso, ou cumpre os requisitos de 
solvencia económica, financeira e técnica ou profesional esixidos nos pregos que rexen esta licitación, 
• Non está incursa en prohibición de contratar, por si mesma nin por extensión, como consecuencia da aplicación do artigo 71.3 da Lei 9/2017, do 8 de 
novembro, de contratos do sector público, pola que se  trasponen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 
2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014 (en diante,  LCSP) 
• A persoa física ou os administradores da persoa xurídica non están incursos nalgún dos supostos da Lei 3/2015, do 30 de marzo, reguladora do exercicio do 
alto cargo da Administración xeral do Estado ou da Lei galega 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno e da Lei 53/1984, do 26 de 
decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas, nin se trata de calquera dos cargos  electivos regulados na Lei 
orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do réxime electoral xeneral, nos termos establecidos nesta; non participan no capital da persoa xurídica, nos termos e 
contías establecidos na lexislación citada; e non son cónxuxe, persoa vinculada con análoga relación de convivencia afectiva,  ascendiente, descendente, 
nin parente en segundo grao por  consanguinidad ou afinidade das referidas persoas, cando se produza conflito de intereses co titular do órgano de 
contratación ou os titulares dos órganos en que se delegue a facultade para contratar ou os que exerzan a substitución do primeiro, 
• A entidade atópase ao corrente no cumprimento das obrigacións tributarias coa Facenda estatal e autonómica e coa Seguridade Social impostas polas 
disposicións vixentes 
• A entidade atópase ao corrente no cumprimento das obrigacións de alta e pago ou exención do imposto de actividades económicas impostas polas 
disposicións vixentes 
• A entidade atópase inscrita no rexistro de licitadores que a continuación se indica (márquese o que corresponda) e as circunstancias da entidade que nel 
figuran respecto dos requisitos.

Praza do Concello, s/n 36470. Salceda de Caselas 
Tfnos. 986 349003  - 986 347500. Fax 986 347401 

  http://salcedadecaselas.gal

D/Dna. DNI nº

 DATOS DO DECLARANTE:

Dirección a efectos de notificación

do Concello de

nº piso

Teléfono: mail:

Correo-e: 

Entidade mercantil a que representa

CIF nº

 DATOS DA DECLARACIÓN:
Número de expediente Denominación do contrato

Cargo

Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Estado (núm.)                                                      )

Rexistro xeral de Contratistas da Comunidad Autónoma de Galicia (núm.)                                                      )

• A entidade mercantil (márquese o que proceda):                                                   

É unha microempresa ou unha pequeña ou mediana empresa

Non pertence a un grupo de empresas nin está integrada por algún socio no que concurra algún dos supostos establecidos no 
artigo 42 do Código de Comercio

Pertence ao grupo de empresas                                                      ou está intregrada por algún socio no que concurre algún dos 
supostos do artigo 42.1 do Código de comercio. A denominación social das empresas vinculadas é a seguinte:

• A empresa comprométese a aceptar e dar por válidas todas as notificacións/comunicacións que a Deputación de Pontevedra realice por medios 
electrónicos de conformidade co establecido na  LCSP e nos pregos, para o que indica a seguinte dirección de correo electrónico: 
• De tratarse dun procedemento restrinxido, licitación con negociación, diálogo competitivo e asociación para a innovación, a entidade cumpre cos 
requisitos obxectivos que se estableceron de acordo co artigo 162 desta Lei, nas condicións que establece o prego 
• En caso de tratarse dunha empresa estranxeira, sométese á xurisdición dos xulgados e tribunais españois de calquera orde, para todas as incidencias 
que, de modo directo ou indirecto, puidesen xurdir do contrato, con renuncia ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponderlle 
• No caso de que recorra á capacidade doutras entidades para acreditar a súa solvencia, existe compromiso por escrito con estas entidades, segundo o 
establecido no artigo 75.2 da  LCSP 
• Dispón da documentación que acredita o cumprimento destes extremos, que poñerá a disposición da Administración cando lle sexa requirida, e 
comprométese a manter o cumprimento das anteriores obrigacións durante o período de tempo inherente ao exercicio deste dereito 

AUTORIZO ao órgano de contratación a solicitar os datos necesarios que obren no poder da administración para comprobala 
veracidade das declaracións realizados
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Consonte ao disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, os seus datos serán tratados de forma confidencial e poderán ser incorporados aos ficheiros do Concello de Salceda de Caselas. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación rectificación e oposición comunicándoo por escrito, que presentará no Rexistro do Concello. Así mesmo, con esta solicitude autoriza, aos efectos da devandita lei, á administración destinataria deste escrito á comprobación telemática con outras Administracións Públicas de datos declarado e demais circunstacias relativas ao exercicio da actividade a desenvolver.
• A sociedade está validamente constituída e, segundo o seu obxecto social, pode presentarse a esta licitación; a persoa que asina a declaración ocupa a debida representación para a presentación da proposición e daquela onta coa correspondente clasificación, no seu caso, ou cumpre os requisitos de solvencia económica, financeira e técnica ou profesional esixidos nos pregos que rexen esta licitación,• Non está incursa en prohibición de contratar, por si mesma nin por extensión, como consecuencia da aplicación do artigo 71.3 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se  trasponen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014 (en diante,  LCSP)• A persoa física ou os administradores da persoa xurídica non están incursos nalgún dos supostos da Lei 3/2015, do 30 de marzo, reguladora do exercicio do alto cargo da Administración xeral do Estado ou da Lei galega 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno e da Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas, nin se trata de calquera dos cargos  electivos regulados na Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do réxime electoral xeneral, nos termos establecidos nesta; non participan no capital da persoa xurídica, nos termos e contías establecidos na lexislación citada; e non son cónxuxe, persoa vinculada con análoga relación de convivencia afectiva,  ascendiente, descendente, nin parente en segundo grao por  consanguinidad ou afinidade das referidas persoas, cando se produza conflito de intereses co titular do órgano de contratación ou os titulares dos órganos en que se delegue a facultade para contratar ou os que exerzan a substitución do primeiro,• A entidade atópase ao corrente no cumprimento das obrigacións tributarias coa Facenda estatal e autonómica e coa Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes• A entidade atópase ao corrente no cumprimento das obrigacións de alta e pago ou exención do imposto de actividades económicas impostas polas disposicións vixentes• A entidade atópase inscrita no rexistro de licitadores que a continuación se indica (márquese o que corresponda) e as circunstancias da entidade que nel figuran respecto dos requisitos.
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